
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych  

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłki  

 
Na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy 

komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r., poz. 246 ze zm.) w związku ze zmianą zarządzenia nr 1 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.  (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 23) w sprawie 

wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłki, zmienionym zarządzeniem nr 21 Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 166), podaje  

się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu 

komitetów wyborczych: 

 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie III informuje, iż w związku z sytuacją 

epidemiologiczną w kraju, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zarządzeniem nr 21 z dnia  

19 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 166), zmienił zarządzenie  

nr 1 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłki   

(Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 23) i wyznaczył datę wyborów  

na dzień 11 kwietnia 2021 r.   

  
Zawiadomienia komitetów wyborczych, które zamierzają uczestniczyć w ww. wyborach, 

będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie III.  

 
Miejsce przyjmowania zgłoszeń: 

Siedziba Komisarza Wyborczego w Olsztynie III  

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie  

Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn 

(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 253) 

tel. (89) 523 23 48 

 
Czas przyjmowania zgłoszeń 

Zawiadomienia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  

730 – 1530. 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 lutego 2021 r. o godzinie 1530 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszczalne przesłanie zgłoszenia w formie 

skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: ols-dyr@kbw.gov.pl).  

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginał 

zawiadomienia należy niezwłocznie przesłać tradycyjną pocztą. 

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie III 

 

 

         (-) Wioletta Rynkiewicz  
 


